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Z ŻYCIA SZKOŁY
•  26 i 27 października 2015 roku w ramach szkolnego projektu  „Gdańsk bliżej 

nas  ”  uczniowie  z  kilku  klas  szkoły  podstawowej  udali  się  busem szkolnym  
do  Gdańska.  Tematem  wycieczki  było  zapoznanie  się  z  legendą  o  Lwach 
Gdańskich  i  znalezienie  ich  postaci  na  uliczkach  Gdańska.  Według  legendy 
rzeźbę z  lwami  i  herbem miasta  wykonał  kamieniarz  DANIEL i  umieścił  ją  
nad wejściem do Ratusza Głównego Miasta gdzie znajduje się do dzisiaj. 

• 28 
października  2015  roku  w  ogródku  przyszkolnym  odbył  się  Dyniowy  Piknik. 
Wzięły w nim udział klasy szkoły podstawowej i oddziały dla dzieci z autyzmem. 
Podczas  pikniku  dzieci  uczestniczyły  w  konkursach:  ruchowych  i  z  wiedzy  
o  jesieni.  Odbył  się  konkurs  na  najpiękniejszą  dynię.  Piknik  zakończyła 
degustacja zupy dyniowej i dyniowych ciast.



•  10 listopada uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum wzięli 
udział  w  warsztatach  przygotowanych  przez  p.  Mirosławę  Kruszczyńską  
i p. Bogusię Jaksinę z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Tego  samego  dnia  odbyły  się  również  warsztaty  plastyczno-  patriotyczne  
dla  uczniów  z  autyzmem.  Uczniowie  obejrzeli  prezentację  multimedialną,  
wykonali biało- czerwone kotyliony, z którymi mogli udać się na gdyńską paradę 
następnego dnia.



• 20 listopada odbyły się rozgrywki w koszykówce zespołów 3 i 4-osobowych.
• 23 listopada odbędzie się zabawa andrzejkowa. Zapraszamy!
• Serdecznie  zapraszamy  do  udziału  w  tegorocznej  Akcji  Charytatywnej  

„Dar Serca - Boże Narodzenie 2015″.
W tym roku będzie można nas znaleźć w:
1. Urząd Miasta Gdyni 01.12 – 11.12.2015r.
2. Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni-Pustki Cisowskie – 08 – 09.12.2015r.
3. Firma „ Mors”-  15.12.2015r.
4. Zespół Szkół Specjalnych nr 17 ul. Witomińska – 25/27 16 – 18.12.2015r.
5. Zatoka Sztuki – Świąteczny KaufPark – 19 – 20.12.2015r.

LISTOPADOWE ŚWIĘTA

• 1 listopada – Wszystkich Świętych
• 2 listopada - Dzień zaduszny
• 3 listopada – Święto Myśliwych
• 6  listopada  -  Międzynarodowy  Dzień  Zapobiegania  Wyzyskowi  Środowiska 

Naturalnego podczas Wojen i Konfliktów Zbrojnych
• 9 listopada – Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem
• 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
• 14 listopada -  Światowy Dzień Chorych na Cukrzycę
• 16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji
• 17 listopada – Międzynarodowy Dzień Studenta
• 19 listopada - Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
• 20 listopada – Światowy Dzień Rzucania palenia
• 21 listopada – Światowy Dzień Telewizji, Dzień Życzliwości
• 22-26 listopada – Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
• 25 listopada – Światowy Dzień Pluszowego Misia
• 29  listopada  –  Andrzejki,  Międzynarodowy  Dzień  Solidarności  z  Narodem 

Palestyńskim



ENGLISH WORLD

W listopadzie, miesiącu jesiennym, myślimy o różnych zjawiskach, które trudno pojąć 
rozumem. Myślę, że to dobry czas aby zadać pytanie: 
Are you superstitious? – Czy  jesteś przesądny? Przesądy bowiem często wiążą się 
bardziej  z  naszymi  wierzeniami  różnego  pochodzenia,  niż  sprawdzoną  wiedzą.  
Zatem, co przynosi pecha BAD  LUCK , co szczęście GOOD LUCK ?

GOOD LUCK
• Find a four leaves clover- znaleźć czterolistną koniczynę      
• Place a horseshoe above doorways – zawiesić podkowę ponad drzwiami

  BAD LUCK                                                                      
• See black cat –zobaczyć czarnego kota          
• Walk under the ladder – przejść pod drabiną
•  Broke the mirror – potłuc lustro
•  Friday 13th – trzynastego w piątek
•  Open the umbrella inside – otworzyć parasolkę w pomieszczeniu

Otocz pętlą zieloną obrazek GOOD  LUCK,  a czerwoną pętlą obrazek BAD  LUCK.



UWAGA!

Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród, rozwiąż  dwa zadania   zamieszczone 
poniżej. Wytnij kupon, wpisz poprawne rozwiązania i oddaj p. Bogusi Jaksinie 
do końca 11 grudnia 2015  roku. Nagrody czekają! Rozlosujemy ich 10 !

1. Rozwiąż krzyżówkę.
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1. Lata na miotle.
2. Tytuł naszej gazetki.
3. Kolorowe do rysowania.
4. Przepowiednia sporządzona na podstawie układu ciał niebieskich.
5. Pora roku, która niedługo nadejdzie.
6. Z knotem, z parafiny lub wosku.
7. Obchodzi imieniny 30 listopada.
8. Można w nie grać lub z nich wróżyć.
9. Nasza najbardziej znana rzeka. 



2. Uzupełnij przysłowia.
• Czas to …................................. .
• Gdzie dwóch się …............, tam trzeci korzysta.
• Jak …................. Bogu, tak Bóg …................. .
• Bez pracy nie ma …................... .
• Dopóty ….............. wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie.
• Co dwie …..., to nie jedna.
• Jaki pan, taki …............ .
• Cicha woda …............ rwie.
• Nie wywołuj …........... z lasu.
• …................... i pracą ludy się bogacą.
• Mądry Polak po ….............. .
• Pańskie oko …........... tuczy.
• Nie chwal dnia przed zachodem …....... .
• Panu Bogu świeczkę i …............. ogarek.
• Nie rób …...................., co tobie niemiłe.
• Ziarnko do ziarnka i zbierze się......... .

KUPON NA ROZWIĄZANIE

ROZWIĄZANIE:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

IMIĘ: ...............................................
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KLASA: ...........................................
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